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Η οµοσπονδιακή αντιπο-
λίτευση προειδοποίησε 
χθες για το ενδεχόµενο 

κατάθεσης πρότασης µοµφής στη 
Βουλή, κατά της κυβέρνησης Γκί-
λαρντ, λόγω της υποστήριξής της 
στον Εργατικό Βουλευτή Κρεγκ 
Τόµσον, τον οποίο βαρύνουν - 
ως γνωστόν - σοβαρές καταγγε-
λίες για κακοδιαχείριση κεφαλαί-
ων του Συνδικάτου Υπηρεσιών 
Υγείας ( HSU), όταν διατελούσε 
Γενικός Γραµµατέας.
Τις καταγγελίες σε βάρος του κ. 

Τόµσον ερευνά η αρµόδια υπη-
ρεσία Fair Work Australia.
Να σηµειωθεί ότι αν ο κ. Τόµ-

σον υποχρεωθεί να παραιτηθεί 
από το βουλευτικό του αξίωµα 
και το Εργατικό Κόµµα χάσει 
τις επαναληπτικές εκλογές στην 
έδρα του Dobell (NSW), τότε η 
κυβέρνηση µειοψηφίας της κας 
Γκίλαρντ δεν θα έχει άλλη επιλο-
γή από το να παραιτηθεί από την 
εξουσία. Το Συνδικάτο Υπηρεσι-
ών Υγείας έκανε έκκληση στον 
ανεξάρτητο βουλευτή της Τασµα-
νίας, Άντριου Γουίλκι - ο οποίος 
έχει αποσύρει την υποστήριξή 
του στην κυβέρνηση Γκίλαρντ - 
να καταθέσει πρόταση µοµφής 

κατά του κυβερνώντος Εργατικού 
Κόµµατος, αν τελικά ο κ. Τόµσον 
βρεθεί «ένοχος» στις κατηγορίες 
που τον επιβαρύνουν.
Να υπενθυµίζουµε ότι ο κ. Τόµ-

σον κατηγορείται ότι το 2005, 
όταν ήταν γραµµατέας του Συν-
δικάτου Υπηρεσιών Υγείας, χρη-
σιµοποίησε πέντε φορές υπη-
ρεσιακή πιστωτική κάρτα για να 
αγοράσει τις υπηρεσίες γραφείου 

συνοδών. Σε µία από αυτές, πλή-
ρωσε 2.475 δολάρια, ποσό που 
θεωρείται ότι είναι πέντε µε έξι 
φορές υψηλότερο της... ταρίφας. 
Αυτό δηµιουργεί την υποψία ότι 
«’τουλάχιστον µία φορά ήταν 
στην παρέα και άλλα άτοµα». 
Κατηγορείται επίσης ότι προ-

χώρησε µέσα σε µία πενταετία 
σε αναλήψεις $100.000, από την 
ίδια κάρτα. 

Η κυβέρνηση της Ν.Ν.Ουαλί-
ας δέχθηκε να απαγορεύ-
σει την αµόλυβδη βενζίνη 

στην πολιτεία και να την αντικα-
ταστήσει µε βενζίνη που περιέχει 
αιθανόλη, παρά το γεγονός ότι 
γνώριζε εκ των προτέρων πως µε 
την απόφασή της αυτή θα αυξη-
θούν οι τιµές των καυσίµων στα 

πρατήρια.  Σύµφωνα µε αποκα-
λύψεις που έκανε το τηλεοπτικό 
κανάλι 7, η πολιτειακή κυβέρνη-
ση αποφάσισε ότι δεν θα έπρεπε 
να ενηµερωθούν οι κάτοικοι της 
Νέας Νότιας Ουαλίας για τις επι-
κείµενες αυξήσεις στις τιµές των 
καυσίµων. 
Από τον Ιούλιο η αµόλυβδη βεν-

ζίνη στη Νέα Νότια Ουαλία θα 
αντικατασταθεί µε βενζίνη που 
περιέχει Ε10 (αιθανόλη).

Η απόφαση ελήφθη παρόλο 
που στην πολιτεία κυκλοφορούν 
746,000 αυτοκίνητα τα οποία δεν 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
καύσιµα µε αιθανόλη, οι ιδιοκτή-
τες των οποίων θα υποχρεώνο-
νται από τον Ιούλιο και µετά να 
χρησιµοποιούν την πιο ακριβή 
αµόλυβδη βενζίνη, Premium 
Unleaded. Τα πρακτικά της συ-
νεδρίασης του περασµένου ∆ε-
κέµβρη, που έχει στην κατοχή του 
το Κανάλι 7, αποκαλύπτουν ότι η 
πολιτειακή κυβέρνηση είχε προ-
ειδοποιηθεί  να µην απαγόρευε 
την αµόλυβδη βενζίνη.

Ο υπουργός Ενεργείας της 
Ν.Ν.Ο. κ. Κρις Χάρτσερ, τόνισε 
ότι ο Συνασπισµός Φιλελεύθε-
ρων-Εθνικών πήρε την απόφα-
ση αυτή πριν τέσσερα χρόνια και 
υπογράµµισε ότι η πολιτειακή κυ-
βέρνηση σκοπεύει να ανακοινώ-
σει αναλυτικές πληροφορίες για 
την αλλαγή αυτή, πριν τον Ιούλιο.

Επίσηµα πλέον ο Mark McGowan 
είναι από την ∆ευτέρα ο νέος 
αρχηγός του Εργατικού Κόµ-

µατος ∆υτικής Αυστραλίας. Αναλαµ-
βάνοντας τα νέα του καθήκοντα, ο κ. 
McGowan ανακοίνωσε ριζικές αλλα-
γές στην πολιτική του κόµµατος σε ότι 
αφορά στο ωράριο λειτουργίας των 
καταστηµάτων τις Κυριακές και στην 
εξόρυξη ουρανίου.

Την επισήµανση ότι η Αυστραλία 
θα βρεθεί στην ίδια οικονοµική 
θέση που βρίσκεται σήµερα η 

Ευρώπη αν η κυβέρνηση Γκίλαρντ 
δεν προβεί σε περικοπές στις κρα-
τικές δαπάνες, έκανε χθες ο πρώην 
Οµοσπονδιακός υπουργός Θησαυ-
ροφυλακίου, Πίτερ Κοστέλο.

«Η Ευρώπη σήµερα υποφέρει από 
το αβάσταχτο βάρος ενός τεράστιου 
χρέους. Για να αποφύγει παρόµοιες 
περιπέτειες η Αυστραλία πρέπει να 
περιορίσει σηµαντικά τις κρατικές 

δαπάνες και αυτό είναι κάτι που δι-
ατυµπανίζω προς όλες τις κατευθύν-
σεις εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε 
ο κ. Κοστέλο.

Ο πρώην Θησαυροφύλακας προει-
δοποίησε ότι αν η κυβέρνηση αδια-
φορήσει, σε 3-4 χρόνια η Αυστραλία 
θα έχει τα ίδια προβλήµατα που αντι-
µετωπίζει σήµερα η Ευρώπη. «Αυτή 
είναι η ωµή αλήθεια για την οποία 
αδιαφορούν τόσο η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ όσο και η κυβέρνη-
σή της», τόνισε ο κ. Κοστέλο.

Η οµογενής ∆ηµοτικός Σύµ-
βουλος του Περθ, πρωτεύου-
σας της ∆υτικής Αυστραλίας, 

Eleni Evangel (Ελένη Παρίση-Ευ-
αγγελινού), ενδέχεται να είναι υπο-
ψήφια του Φιλελεύθερου κόµµατος 
στις πολιτειακές εκλογές του 2013. 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος επιβεβαί-
ωσε ότι η ηγεσία του πολιτειακού Φι-
λελεύθερου κόµµατος της πρότεινε 
να θέσει υποψηφιότητα στην έδρα 
του Περθ εναντίον του δηµοφιλούς 
βουλευτή του Εργατικού Κόµµα-
τος John Hyde. Υπάρχει, όµως, και 
εναλλακτική έδρα, η ασφαλής έδρα 
των Φιλελευθέρων, Churchlands.

Η 46χρονη οµογενής είναι προ-
σωπικότητα της αυστραλιανής τη-
λεόρασης και παραγωγός - τα τε-

λευταία 15 χρόνια παρουσιάζει 
πρόγραµµα Lifestyle στον τηλεοπτι-
κό σταθµό 9 της ∆υτικής Αυστραλί-
ας - ενώ το 2009 απέσπασε κολα-
κευτικά σχόλια για το ντοκιµαντέρ 
«Miki Theodorakis: The Man, The 
Genius, the Legend» , για το µουσικό 
έργο και την πολιτική δράση του κο-
ρυφαίου Έλληνα µουσικοσυνθέτη.

Με πρόταση µοµφής 
απειλεί την κυβέρνηση Γκίλαρντ 
η οµοσπονδιακή αντιπολίτευση

Περικοπές στις κρατικές δαπάνες
προτείνει ο Πίτερ Κοστέλο

Ο Mark McGowan νέος αρχηγός 
του Εργατικού Κόµµατος 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΕΓΚ ΤΟΜΣΟΝ

Πάει για… βουλευτίνα
η ομογενής Eleni Evangel

Η αµόλυβδη βενζίνη 
θα αντικατασταθεί µε Ε10

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

Ο Εργατικός βουλευτής, Κρεγκ Τόµσον.

Ο υπουργός Ενεργείας της Ν.Ν.Ο. κ. Κρις Χάρτσερ.

Ο πρώην 
Οµοσπονδιακός 

υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, 

Πίτερ Κοστέλο.
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